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Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

1. (Eno Tõnisson) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Leitud õige punktide arv a)- või b)-osas koos vastava tabeli
kirjeldusega: 2 p.

Leitud õige punktide arv nii a)- kui b)-osas koos vastavate ta-
belite kirjeldustega: 3 p.

Leitud õige punktide arv a)- või b)-osas ja tõestatud vastuse
õigsus: 4 p.

Leitud õige punktide arv a)- või b)-osas ja tõestatud vastuse
õigsus; lisaks leitud teise osa õige punktide arv koos vastava
tabeli kirjeldusega: 5 p.

Mõlema osa õige vastus koos korrektse tõestusega: 7 p.

2. (Uve Nummert) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Ainult mittetäielik või liigseid arvupaare sisaldav vastus: 0 p.

Ainult õige vastus: 1 p.

Vastuseks 2 või 3 õiget arvupaari, koos ebaõnnestunud üritu-
sega põhjendada, miks neid rohkem pole: 1 p.

Vastuseks 2 või 3 õiget arvupaari, lisaks vähem või rohkem
arendatud idee, mis võimaldaks piirduda lõpliku arvu paaride
läbivaatamisega, välistades ülejäänud: 2–4 p.

Põhimõtteliselt õige lahendus väikese lüngaga, paar (0, 2) leid-
mata: 5 p.

Põhimõtteliselt õige lahendus väikese lüngaga, õige vastus: 6 p.

Õige vastus koos täieliku põhjendusega: 7 p.

Enamik lahendajaid leidsid vaid sobivad arvupaarid juhtude läbivaa-
tuse teel — seda, et neid paare rohkem pole, kas ei mainitud üldse
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või väideti sisulise põhjenduseta (mitu lahendajat väitsid nt. põhjen-
duseta, et m ja n ei saa olla 10-st suuremad). Ideid, mis võimaldaksid
muuta läbivaatamist vajavate arvupaaride hulga lõplikuks, esines vaid
üksikutes töödes.

3. (Kaie Kubjas) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Tähelepanek, et lõigud BC ja DE on paralleelsed (nelinurk
BCED on trapets) või tähelepanek, et sarnaste kolmnurkade
ABC ja ADE vastavad nurgad on võrdsed: 1 p.

Lõikude BC ja DE lõikamisel nurkade BDE ja CED poolita-
jatega tekkivate võrdsete põiknurkade leidmine (paralleelsete
lõikude abil) või arvutamine (sarnaste kolmnurkade abil): 2 p.

Tähelepanek, et on tekkinud 2 võrdhaarset kolmnurka (võttes
või võtmata eelduseks, et nurgapoolitajad lõikuvad küljel): 1 p.

Eeldusest, et nurkade BDE ja CED poolitajad lõikuvad küljel

BC, järelduse BC =
(AB + AC)
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tegemine (või vastupidi): 1 p.

Tõestamine ka vastupidises suunas: 2 p.

“Parajasti siis” (ja ka “siis ja ainult siis”) nõuab kahepoolset tõestust,
mis oli olemas ainult üksikutes töödes. Lahendajad, kes olid korrekt-
selt läbi viinud ühepoolse tõestuse, said ülesande eest 5 punkti. Palju-
des töödes püüti väidet tõestada jooniste või konkreetsete näidete abil

(näiteks: jooniselt on näha, et kui BC =
(AB + AC)
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, siis nurgapoo-

litajad lõikuvad küljel BC ) — ainult selliste arutluste eest punkte ei
saanud. Mõned lahendajad püüdsid ka arutleda, mis juhtub, kui lõik

BC on pikem või lühem kui
(AB + AC)
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— kui mingeid tõestusi ei

olnud, siis ei saanud ka selle eest punkte. Palju esines järgnevaid sõ-
nastusvigu: “võrdhaarse kolmnurga” asemel oli kirjutatud “võrdkülgne
kolmnurk”; “kolmnurga kesklõigu” asemel oli “külje keskristsirge”.

4. (Reimo Palm) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Vasakpoolse võrratuse tõestamine: 3 p.

Parempoolse võrratuse tõestamine: 4 p.
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Lahendajad, kes esitasid korraliku põhjenduse iga liidetava võimalike
väärtuste vahemiku kohta, said 1 punkti. Lahendajad, kes püüdsid
anda muutujatele konkreetseid väärtusi ja seejärel avaldise väärtust
välja arvutades veenduda, et võrratused kehtivad, said 0 punkti.

5. (Indrek Zolk) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Märkamine ja põhjendamine, et igast täringust jääb välispinnal
näha täpselt 1, 2 ja 3 silma: 2 p.

Sealhulgas:

• tähelepanek ilma põhjenduseta: 1 p.

Arvutus, et kuubi välispinnal on kokku 48 silma: 2 p.

Mingi matemaatiliselt korrektse aruteluga järeldamine, et või-
malike järjestikuste arvude summa ei saa võrduda 48-ga: 3 p.

Sealhulgas:

• tähelepanek, et võimalikud järjestikused arvud saavad olla
vaid 4, . . . , 9; 5, . . . , 10; 6, . . . , 11; 7, . . . , 12: 1 p.

Põhiliseks raskuseks osutus õpilaste jaoks selle põhjendamine, et igast
täringust jääb välispinnale täpselt 1, 2 ja 3 silma. Mitmed lahendajad
lugesid selle üleüldse ilmseks — tegelikult vajab see väide põhjenda-
mist, lähtudes ülesandes antud tingimusest.

Tüüpilised mõttekäigud, mis vajaliku vastuolu tagasid, olid:

• summade 4+ . . .+9, . . . , 7+ . . .+12 vahetu väljaarvutamine ning
sedastamine, et ükski neist ei võrdu 48-ga;

• tähistatud arvudega x, x + 1, . . . , x + 5 kuus järjestikust täisarvu
ning leitud, et võrrandi 6x + 15 = x + (x + 1) + ... + (x + 5) = 48 la-
hend pole naturaalarv, vastuolu sellega, et silmade arv igal tahul peab
olema naturaalarv;

• paarsuskontroll: kuue järjestikuse arvu summa on paaritu, 48 aga
paarisarv;

• kõigi võimalike 2 × 2 tahkude paigutuste läbivaatamine ning näi-
tamine, et igal juhul tekib vastuolu.

Esines ka segalahendusi, kus näiteks osaliselt kasutati summade välja-
arvutamist, osaliselt aga tahkude paigutuste variantide läbivaatamist
jmt.
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Vanem rühm

1. (Ahti Peder)

Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

a)-osa: 4 p.

b)-osa: 3 p.

Massiliselt esinenud põhimõtteline viga oli ülesande teises osas mõiste
“on õigus” tõlgendamine. Võrratuse b 6 a mittekehtivust põhjendati
sellega, et ei saa kehtida võrdus a = b . Järeldati, et Kahe-Kustil pol-
nud õigus ja võrratuse b < a kehtivust või mittekehtivust pole enam
vaja kontrollida, sest niikuinii ei olnud Kusti võrratus “täpne”.

Teistest esinenud vigadest oli märkimisväärseim järeldus, et kui korru-
tis on täisarv ja üks teguritest on täisarv, siis on ka teine tegur täisarv.

2. (Oleg Košik)

Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Näidatud mõned olulised seosed (võrdsed lõigud, nurgad vms.): 1–2 p.

Näidatud, et kui raadiused on võrdsed, siis ülesande väide keh-
tib: 2 p.

Näidatud ainult, et G2K on puutuja, ilma tõestuseta, et H2 on
puutepunkt: 2 p.

Leitud, et 6 P1AP = 60◦: 4 p.

Näidatud, et H1AG2 on täisnurk, kuid pole esitatud tõestust,
miks punkt H2 asub sirgel G2K: 5 p.

Üldjoontes õige lahendus, kuid mõni mitteilmne väide või võr-
dus on jäänud põhjendamata: 6 p.

Korrektne ja ammendavalt põhjendatud lahendus: 7 p.

Väga paljudes töödes kasutati ülesande väite tõestamiseks kas otseselt
või varjatult seda väidet ennast (näiteks mõnda omadust, mis kehtib
ainult siis, kui H2 ongi puutepunkt). Samuti polnud mõnikord paika-
pidav põhjendus, miks on kolmnurk AG1K võrdkülgne.

Mõnes töös olid esitatud väited küll õiged, kuid enamik neist jäid tões-
tamata. Sellised tööd said maksimaalselt 5 punkti. Tööd, kus oli ainult
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ilma põhjenduseta väidetud, et kui raadiused on võrdsed, siis ülesan-
de väide kehtib, said 1 punkti. Ühes töös olid kõik vajalikud väited
esitatud, kuid seda loogiliselt mittepädevas järjekorras. See lahendus
sai 5 punkti.

3. (Hendrik Nigul)

Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

Tõestus, et n > 6 (toodud konstruktsioon n = 6 jaoks): 3 p.

Tõestus, et n > 8 korral ei ole plaan teostatav: 1 p.

Tõestus, et n = 7 korral ei ole plaan teostatav: 3 p.

Mõned õpilased arvasid ekslikult, et igast linnast peab igasse teise linna
saama täpselt ühe ümberistumisega. Et järjestatud linnadepaare on
n(n− 1), saadi võrrandisüsteem n(n− 1) = 2 · 2 · n , mille lahenditeks

tulid n = 0 ja n = 5. Sellist arutluskäiku hinnati 0 punktiga. Ühe
punkti võis teenida, kui oli leitud sobiv näide n = 5 korral.

4. (Härmel Nestra)

Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

Näitamine, et −1, 0, 1 jaoks sobivad järjendid leiduvad: 3 p.

Sealhulgas:

• näitamine, et −1 jaoks sobivad järjendid leiduvad: 1 p.

• näitamine, et 0 jaoks sobivad järjendid leiduvad: 1 p.

• näitamine, et 1 jaoks sobivad järjendid leiduvad: 1 p.

Näitamine, et ülejäänud täisarvude jaoks sobivaid järjendeid ei
leidu: 4 p.

Esimeses osas saadi punkte ainult põhjendatud vastuste eest. Kuna
tegemist on lihtsalt põhjendatavate väidetega, piisas iga punkti saami-
seks enam-vähem ühest lausest, mis näitab, kuidas sobivaid järjendeid
leida. Paljudes töödes olid põhjendused siiski poolikud või liiga napid;
need said ka vastavalt vähem punkte.

Teisest osast saadi punkte vaid kümmekonnas töös. Üksikuid punkte
andsid siin olulised edusammud, nt. ülesande võrduse poolte läbijaga-
mine ühiste teguritega või poolte esitamine a astmete summana.
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Ühe punkti maksis sellise juhu läbivaatamata jätmine, kus üks jär-
jend on teise osajärjend (ühe järjendi kõik liikmed kuuluvad ka teise
järjendisse). Kuna mitte keegi polnud oma mõttekäiguga seda juhtu
hõlmanud, saadi selle ülesande eest maksimaalselt 6 punkti. Selle puu-
dusega oli ka žürii algne lahendus, mis nüüdseks on täiendatud.

Kuna õnnetuseks oli venekeelses tekstis puudu astendajate positiivsuse
eeldus, siis kavatsesime kummaski keeles kirjutatud lahendusi hinnata
lähtudes sellest, mis vastavakeelses tekstis kirjas oli. See oli reaalne,
kuna ka ilma astendajate positiivsuse eelduseta on ülesanne lahenduv
ja sama raskusjärku, kuigi annab originaalist erineva vastuse. Osutus
aga, et mitte üheski venekeelses töös polnud üritatud ülesannet su-
valistel astendajatel lahendada. Nii kujunes reaalselt hindamisskeem
mõlemas keeles tööde jaoks samaks.

5. (Jan Villemson)

Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

Näitamine, kuidas saab 20 tasandi punkti jagada neljaks viisi-
kuks nii, et nende kumeratel katetel pole ühisosa: 1 p.

Tõestus, et suvalise viie üldises asendis oleva punkti seast saab
tasandil välja valida neli, mis moodustavad kumera nelinurga: 3 p.

Näide 20 punkti paigutusest, mille korral on selgelt näha, et
viit nõutud nelikut pole võimalik moodustada: 3 p.

Esines mitmeid tüüpvigu, mille eest punkte kaotati. Nii näiteks jäeti
a)-osas sageli põhjendamata, miks sobivad ühisosata kumerate katete-
ga viisikud alati leiduvad (kuigi vastav väide oli töös olemas). b)-osas
joonistati sageli lihtsalt mingi 20 punkti kogum, mille kohta polnud
midagi korrektset võimalik väita. Esines ka mitu tööd, kus õpilane oli
küll tulnud sihile viivale ideele paigutada 19 punkti mingile kumerale
kõverale (nt ringjoonele) ja ühe punkti sellest eemale, kuid niisuguse
konstruktsiooni korrektsuseks on lisaks tarvis, et viimane üksik punkt
asuks kõverast piisavalt kaugel. Lahendused, kus see kaugus oli täp-
sustamata, teenisid b)-osa eest 1 punkti.
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